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Wat ontzettend goed  
dat je onze producten kiest  

om je natuurlijk hormoonbalans  
te ondersteunen. 

We gebruiken alleen hoge kwaliteit 
ingrediënten en geen onnodige 
toevoegingen. Daarnaast zijn al 

onze producten lactosevrij, glutenvrij 
en bovendien allemaal 100% vegan.

Heb je nog vragen,  
bijvoorbeeld over de werking  

van onze supplementen?  
 

Neem contact op via de website of  
mail naar service@ovabalance.eu. 
We helpen je heel graag verder.

Liefs,  
iedereen bij Ovabalance

Ovabalance deelt kennis, nieuws en  
aanbiedingen via Instagram. 
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Wat is jouw doel? 
Zo kies je de beste supplementen
 
De supplementen van Ovabalance zijn gemaakt om jouw hormonale gezondheid 
en weerstand te optimaliseren. Welke supplementen jou het beste helpen? Om dit 
snel te zien staan hieronder de verschillende doelen en de daarbij geadviseerde 
producten. De verschillende doelen zijn:

#Menstruatie 
Is je doel een betere hormonale balans? Omdat je je gedurende je gehele cyclus vol 
energie en topfit wilt voelen, óók tijdens en voor je menstruatie? Wanneer je hormonen 
uit balans zijn kan dit tot verschillende mentale en lichamelijke klachten leiden. 
Geadviseerde producten: Menstrual Support, DIM, NAC, Omega 3, VitaminB12,  
Period Power thee, Magnesium, DCI, Inositol 40:1, Six Sense

#Huid
Niet voor iedereen is een mooie, egale huid vanzelfsprekend. En het is een fabeltje dat 
alleen tieners puistjes krijgen, ook volwassenen hebben er geregeld last van. Er zijn 
verschillende vitamines voor de huid die inwendig invloed hebben en bijdragen aan een 
gezonde hormoonbalans en huid. 
Geadviseerde producten: Omega 3, Zinc, Vitamin D3, DCI, Inositol 40:1, Six Sense,  
Saw Palmetto complex

#Haar
Glanzend en vol haar bovenop je hoofd en dan liever niet te veel haar op de rest van je 
lichaam. Dat is wat praktische elke vrouw zou willen. Alleen is het niet vanzelfsprekend. 
Met de juiste vitamines en natuurlijke verzorging help je je haar sterker te worden. 
Geadviseerde producten: Hairformula, Saw Palmetto complex, Zinc, Omega-3, Vitamin C, 
DCI, Inositol 40:1

#Vruchtbaarheidvrouw
Zwanger worden is zeker niet iets vanzelfsprekends. Natuurlijk is het altijd verstandig om 
gezond te leven. Maar wanneer je zwanger wilt worden is dit extra waar. Gezond leven 
en dus ook voldoende vitamines en mineralen helpt om je lichaam zo goed mogelijk voor 
te bereiden en zo de kans op een zwangerschap te vergroten.
Geadviseerde producten: Ultimate MultiMama, DCI, Six Sense, Omega 3,  
Female Balance thee, Inositol 40:1, Magnesium, Vitamin D3, NAC, Vitamin C

#Vruchtbaarheidman
Om de vruchtbaarheid van de man te verhogen en het in vervulling laten gaan van een 
kinderwens, is het natuurlijk belangrijk dat de kwaliteit van het sperma goed is. Het is 
belangrijk dat een gezonde zaadcel de eicel kan bereiken.
Geadviseerde producten: Zinc, Vitamin C, Vitamin D3, Omega 3, Magnesium, NAC

#Zwanger
Gedurende een zwangerschap verandert je lichaam en er wordt veel van gevraagd. 
Je wilt de gezondheid van jezelf en je kindje in deze periode optimaal ondersteunen en 
tekorten voorkomen.
Geadviseerde producten: Ultimate Multi Mama, Omega 3, Vitamin D3, Magnesium, 
Pregnancy support thee, Vitamin C
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#Na de bevalling
Je lichaam heeft een geweldige prestatie geleverd en dit vraagt nog steeds veel energie. 
Extra belangrijk om goed voor jezelf te zorgen. Het binnenkrijgen van de juiste vitamines 
na de bevalling is dan ook essentieel.
Geadviseerde producten: Ultimate Multi Mama, Omega 3, Vitamin D3, Magnesium, 
Mother Moments thee, Hairformula, Vitamin C

#Borstvoeding
Borstvoeding vergt flink wat energie van je lichaam. Naast gezond en gevarieerd eten en 
drinken kunnen de juiste vitamines de perfecte ondersteuning bieden om je energiek te 
blijven voelen en een tekort aan vitamines en mineralen te voorkomen. 
Geadviseerde producten: Ultimate Multi Mama, Mother Moments thee, Omega 3,  
Vitamin D3, Magnesium, Vitamin C, Vitamin B12 
    
#Stress
Iedereen ervaart wel eens stress en dat is helemaal niet erg. Maar als er onvoldoende 
balans tussen stress en ontspanning is, wordt stress wel ongezond. Chronische stress heeft 
op termijn gevolgen voor je fysieke en mentale gezondheid en heeft een negatief effect 
op jouw hormoonbalans. 
Geadviseerde producten: Magnesium, Vitamin B12, Zinc, Vitamin C, Vitamin D3 of  
Vitamin D3&K2, Omega 3 

#Overgang
De overgang is een natuurlijke fase in het leven van iedere vrouw. Doordat je lichaam en 
je hormoonhuishouding veranderen kun je last krijgen van overgangsverschijnselen, zoals 
opvliegers, slecht slapen of prikkelbare gevoelens. 
Geadviseerde producten: Menoformula, Menopause Comfort thee, DIM, Omega 3, 
Vitamin D3&K2, Magnesium, DCI

#Basissupplementen 
In het moderne leven heeft bijna iedereen moeite met een optimale inname van 
essentiële voedingsstoffen zoals omega 3-vetzuren, vitamine D3, vitamine K2, magnesium, 
vitamine B12 en zink. Daarnaast is de zonkracht in Noord Europa een groot deel van het 
jaar te zwak om vitamine D aan te kunnen maken. Als je (vaker) vegetarisch of vegan eet 
zorg dat je een Omega 3 en B12 supplement gebruikt. 
Geadviseerde producten: Omega 3, Vitamin D3 of Vitamin D3&K2, Magnesium, B12, 
Vitamin C, Zinc 

#Blaas 
De gezondheid van je blaas is belangrijk. Er zijn verschillende dingen die je zelf kunt doen om je 
blaas zo gezond mogelijk te houden en dus ook supplementen die jouw blaas ondersteunen. 
Geadviseerde producten: D-mannose, Vitamin C

it’s all  
about  
balance
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Optimaal resultaat: voordeelbundel 
Voor het beste resultaat gebruik je een combinatie van verschillende 
supplementen die bij jouw doel passen. Deze zijn samengevoegd in de 
zogenaamde voordeelbundels.

Waarom een Ovabalance voordeelbundel?
• De supplementen zijn gecombineerd voor het optimale resultaat;
• Het is een voordeliger keus dan de producten los bestellen;
• Je weet zeker dat je de producten veilig met elkaar kunt combineren;
• Je slikt de juiste dosering van de verschillende producten;
• De supplementen versterken elkaars werking.

Scan en bekijk direct  
de verschillende 
voordeelbundels.

it’s all  
about  
balance
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Gebruiksadvies supplementen 
Hoe neem ik de supplementen in?
Je neemt de supplementen met een glas water in tijdens of na een maaltijd. 
Heb je moeite met het doorslikken van capsules? De supplementen in capsules kun je 
gemakkelijk openmaken en de inhoud met wat water innemen.

Hoe lang duurt het voordat een voedingsupplement werkt?
Het advies is om de supplementen ten minste 8 weken te gebruiken om het effect 
in jouw situatie goed te kunnen beoordelen. Vaak merk je al eerder verschillen, 
soms duurt dit langer. Als je dan te snel bent gestopt heb je geen profijt van de 
supplementen, zonde natuurlijk!

Voor alle supplementen geldt: 
• Overschrijd de aanbevolen dagelijkse hoeveelheid niet;
• Bewaar droog en bij kamertemperatuur;
• Houd de producten buiten bereik van jonge kinderen;
•  Een gezonde leefstijl is belangrijk. Een voedingssupplement is geen vervanging 

van een gevarieerd voedingspatroon.

Dosering 
Wat is de juiste dosering?
De dosering van elk Ovabalance supplement staat vermeld op het etiket van het 
potje en op de productpagina op de website. Je kunt van deze dosering uitgaan, 
tenzij anders persoonlijk geadviseerd.  
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d-chiro inositol
DCI 
•  Hoogst gedoseerd en zuiverste 

DCI supplement  
•  DCI is de superieure vorm van 

inositol   
•  D-Chiro-Inositol is een signaalstof 

die een belangrijke rol speelt bij 
de insulinehuishouding

•  Populair product met veel 
enthousiaste gebruikers (bekijk 
de >300 product reviews!) 

Aangeraden combinatie 
Voor het grootst mogelijke effect 
raden we aan om Ovabalance DCI 
te combineren met Ovabalance 
Six Sense. Dit unieke supplement 
bevat onder andere de stof 
mangaan en hierdoor wordt DCI 
beter opgenomen en de werking 
versterkt. Je bestelt deze twee 
supplementen voordeliger samen 
als Ovabalance voordeelbundel.

complex 
SIXSENSE
•  Uitgebalanceerd complex 

ter ondersteuning van de 
bloedsuikerspiegel

•  Bevat 6 natuurlijke stoffen; 
kaneelextract, groene thee 
extract, chromium, mangaan, 
R-alfa-Liponzuur en vitamine D3

•  Kaneel ondersteunt het 
voortplantingssysteem

•  Mangaan zorgt ervoor dat de 
stof DCI beter wordt opgenomen

 
Let op: dit supplement bij voorkeur 
niet gebruiken tijdens borstvoeding 
of zwangerschap (stoppen zodra 
je een positieve zwangerschapstest 
hebt).

Aangeraden combinatie 
Ovabalance Six Sense gaat goed 
samen met Ovabalance DCI. Het 
is ook niet voor niets dat Six Sense 
en DCI een van de meest gekozen 
combinaties is.

Ondersteun jouw doel: 
#huid #haar #menstruatie 
#vruchtbaarheidvrouw #overgang

Ondersteun jouw doel: 
#huid #menstruatie 
#vruchtbaarheidvrouw
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complex 
INOSITOL40:1 
•  Hoge dosering myo-inositol 

gecombineerd met D-chiro-
Inositol in een 40:1 verhouding + 
L-arginine

•  Inositol is een lichaamseigen, 
vitamine-achtige stof

•  Myo-inositol kan in het lichaam in 
beperkte mate worden omgezet 
tot D-Chiro-Inositol

Aangeraden combinatie 
Voor een zo groot mogelijk effect 
raden we aan Ovabalance Inositol 
40:1 complex te combineren met 
Ovabalance NAC. 

ultimate 
MULTIMAMA
•  Speciaal ontwikkeld voor 

vrouwen met een kinderwens, 
tijdens zwangerschap en 
borstvoeding

•  Bevat de juiste dosering van  
de bioactieve en natuurlijke  
vorm van foliumzuur 
(Quatrefolic® 400 μg)

• Hoge dosering ijzer & choline
•  Vitamine A in de vorm van 

bètacaroteen wat nooit kan 
leiden tot een te hoog vitamine 
A-niveau in het lichaam

 
Aangeraden combinatie 
Ovabalance Omega 3 algenolie 
met DHA vetzuren is uitermate 
geschikt voor vrouwen met  
een zwangerschapswens en  
zij die zwanger zijn. Zo is DHA  
goed voor de ontwikkeling  
van de hersenfunctie van  
de ongeboren baby.

Ondersteun jouw doel: 
#huid #haar #menstruatie 
#vruchtbaarheidvrouw

Ondersteun jouw doel: 
#vruchtbaarheidvrouw #kinderwens 
#zwanger #nadebevalling 
#borstvoeding
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complex
MENSTRUAL 
SUPPORT 
•  Bij ongemakken rondom de 

menstruatie
•  Met o.a Vitex Agnus Castus & 

Dong Quai
•  Draagt bij aan een normale 

hormoonhuishouding
•  Helpt bij wisselende stemmingen 

tijdens de menstruatiecyclus
•  Bevat piperine voor een betere 

opname

Aangeraden combinatie 
Ovabalance Menstrual Support 
is uitstekend te combineren met 
Ovabalance DIM ter ondersteuning 
van ongemakken rondom de 
menstruatiecyclus. DIM is een 
fytonutriënt dat voorkomt in kruis-
bloemige groenten zoals broccoli, 
bloemkool, spruitjes en kool.

Ondersteun jouw doel: 
#menstruatie 

diindolymethane 
DIM
•  100% puur diindolylmethaan 

(DIM)  
•  Hoge biologische 

beschikbaarheid
•  DIM helpt vrije radicalen in het 

lichaam af te voeren
•  Veel gebruikt door vrouwen 

vanwege de fyto-oestrogene 
eigenschappen

 
Let op: dit supplement bij voorkeur 
niet gebruiken tijdens borstvoeding 
of zwangerschap (stoppen zodra 
je een positieve zwangerschapstest 
hebt).

Aangeraden combinatie 
Ovabalance DIM combineert goed 
met Ovabalance NAC omdat dit de 
opname van DIM verbeterd.

Ondersteun jouw doel: 
##menstruatie #overgang  
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herbal complex 
SAWPALMETTO
•  Complex met 4 verschillende 

kruiden: Saw Palmetto, 
mariadistel, brandnetelblad 
extract en pompoenpit extract 

•  Ter ondersteuning van huid  
en haar

•  Speelt een rol bij het verlagen 
van het Dihydrotestosteron (DHT) 
niveau door het remmende 
effect op het enzym 5-alfa-
reductase

Let op: dit product is niet geschikt 
voor kinderen tot en met 10 
jaar en het is ook niet geschikt 
voor vrouwen die nu zwanger 
willen worden, zwanger zijn, of 
borstvoeding geven.
 
Aangeraden combinatie 
Dit supplement combineert goed 
met Ovabalance Essential Mineral 
Zinc. Zink draagt bij aan normale 
haargroei en helpt bij de verzorging 
van de huid van binnenuit.

ultimate 
MENOFORMULA
•  Vier plantaardige extracten in 

één capsule: Maca, Kudzu,  
Hop en Zilverkaars

•  Biedt ondersteuning bij 
verschillende overgangs-
verschijnselen

•  Het helpt tegen nachtelijk zweten 
en ondersteunt bij opvliegers en 
prikkelbare gevoelens

•  Bevorderd de slaapbereidheid en 
helpt om lekker te slapen

•  Geen medicijn & 100% vrij van 
hormonen

 
Aangeraden combinatie 
Ovabalance Vitamin D3&K2 is de 
aangewezen combinatie omdat 
deze vitamines onder andere van 
belang zijn voor de samenstelling 
van de botten. Botten worden in 
hoge mate beschermd door de 
vrouwelijke hormonen oestrogeen 
en progesteron. Rond en na de 
overgang is er een afname van 
deze hormonen en is het van 
belang de botten te ondersteunen.

Ondersteun jouw doel: 
#haar #huid

Ondersteun jouw doel:
 #overgang
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complex 
HAIRFORMULA
•  Negen verschillende stoffen  

voor dik en volumineus haar
•  Voor mooi, glanzend en  

voller haar
•  Draagt bij aan normale 

haargroei en verbeterd 
haarvolume

•  Aanvulling na een stressvolle 
periode, na ziekte of na 
zwangerschap

Aangeraden combinatie 
Dit supplement combineert goed 
met Ovabalance Essential Mineral 
Zinc. Zink draagt bij aan normale 
haargroei en helpt bij de verzorging 
van de huid van binnenuit.

Ondersteun jouw doel: 
#haar #overgang #nadebevalling

essential mineral 
ZINC 
•  Een hoog gedoseerd en goed 

opneembaar zink supplement 
met koper

•  Draagt bij aan normale 
haargroei en helpt bij de 
verzorging van de huid

•  Draagt bij aan de instandhouding 
van normale testosteron gehalten

•  Draagt bij aan een normale 
vruchtbaarheid

 
Aangeraden combinatie 
Gebruik je Ovabalance Essential 
Mineral Zinc voor je haar? Dan 
combineert dit supplement goed 
met Ovabalance Hair Formula. 
Dit complex ondersteunt met 
zijn werkzame stoffen ook de 
gezondheid van je haar. 

Ondersteun jouw doel: 
#haar #huid #vruchtbaarheidman 
#stress #basis
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vegan  
VITAMINB12
•  Bioactieve en best opneembare 

vorm van vitamine B12
•  Een goede aanvulling op een 

vegetarisch of veganistisch dieet
•  Ter ondersteuning van het 

zenuwstelsel en de aanmaak 
van rode bloedcellen

Aangeraden combinatie 
Wanneer je (vaak) vegetarisch 
of vegan eet raden wij naast 
Ovabalance Vegan Vitamin B12  
de Ovabalance Omega 3  
Algenolie aan.

essential mineral 
MAGNESIUM 
•  Magnesium met een hoge 

biologische beschikbaarheid
•  Beter te verdragen dan andere 

magnesium vormen
•  Magnesium draagt onder 

andere bij aan een goede 
geestelijke balans

•  Het ondersteunt de 
energiestofwisseling en het 
celdelingsproces

•  Helpt bij vermoeidheid, 
ondersteunt je energieniveau

Aangeraden combinatie 
Ovabalance Magnesium 
combineert goed met Ovabalance 
Essential Mineral Zinc. Het 
ondersteunt je lijf op vele gebieden. 
Zink is goed voor je haren en voor 
je huid. Het is goed voor de normale 
hormoonhuishouding, het draagt 
bij aan de instandhouding van 
normale testosterongehalten
in het bloed. Tevens draagt zink bij 
aan een normale vruchtbaarheid.

Ondersteun jouw doel:
#menstruatie #stress #borstvoeding 
#basis

Ondersteun jouw doel: 
#stress #menstruatie #vruchtbaarheidman 
#vruchtbaarheidvrouw #zwanger 
#nadebevalling #borstvoeding  
#overgang #basis
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vegan
VITD3+K2
•  Een hoog gedoseerd vitamine  

D3 & K2 supplement in de vorm 
van druppels

•  Vitamine D en vitamine K spelen 
een rol bij botaanmaak, zijn 
goed voor het skelet en voor het 
behoud van sterke botten

•  Vitamine K draagt bij aan 
een goed verloop van de 
bloedstolling

•  Een vitamine K2 gebrek bestaat 
onder ongeveer 90% van onze 
bevolking omdat onze voeding 
amper vitamine K bevat 

Aangeraden combinatie 
Ovabalance Vitamin D3 
combineert goed met Ovabalance 
Menoformula voor vrouwen in 
de overgang. Dit is een kruiden 
complex dat ondersteuning 
biedt bij verschillende 
overgangsverschijnselen. 

Ondersteun jouw doel: 
#overgang #stress #basis

vegan
VITAMIND3 
•  Een hoog gedoseerd vitamine D 

supplement
•  Een plantaardige softgel met 

enkel natuurlijke hulpstoffen
•  100% vegan vitamine D3, de 

sterkste vitamine D voor het 
lichaam

•  Vitamine D draagt onder meer 
bij aan het behoud van sterke 
botten en een goed werkend 
afweersysteem

Aangeraden combinatie 
Ovabalance Vitamin D3 combineert 
goed met Ovabalance Omega 3. 
Omega 3 is gezond en belangrijk 
voor iedereen. Het draagt bij aan 
verschillende lichaamsprocessen. 
Omega 3 algenolie met DHA 
vetzuren is uitermate geschikt 
voor vrouwen met een 
zwangerschapswens, zwangere 
vrouwen en zij die borstvoeding 
geven. 

Ondersteun jouw doel: 
#huid #menstruatie 
#vruchtbaarheidvrouw 
#vruchtbaarheidman #stress #zwanger 
#nadebevalling #borstvoeding #basis
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ultimate 
VITAMINC
•  Een hoog gedoseerd vitamine C 

supplement
•  Een capsule met enkel natuurlijke 

hulpstoffen - 100% vegan
•  Vitamine C draagt o.a. bij aan 

je afweer, ondersteunt een 
gezonde huid en helpt tegen 
vermoeidheid

Aangeraden combinatie 
Ervaar je vaker stress? Dan is het 
aan te raden om ook Ovabalance 
Essential Mineral Magnesium te 
gebruiken. 

algae oil 
OMEGA3 
•  DHA kent veel gunstige effecten 

op de gezondheid
•  Het supplement bevat 0% 

chemicaliën en is vrij van giftige 
stoffen

•  Dit supplement heeft geen (vis)
nasmaak

•  Omega 3-vetzuren uit algen zijn 
een duurzame keus

•  Omega 3 algenolie met 
DHA vetzuren is uitermate 
geschikt voor vrouwen met 
een zwangerschapswens, 
zwangeren en vrouwen die 
borstvoeding geven

Aangeraden combinatie 
Indien er een kinderwens speelt is 
Ovabalance Ultimate Multi Mama 
een hele goede aanvulling op een 
gezond voedingspatroon. Multi 
Mama maakt apart foliumzuur 
overbodig omdat het de juiste 
dosering in de best opneembare 
vorm bevat.    

Ondersteun jouw doel: 
#stress #vruchtbaarheidvrouw 
#vruchtbaarheidman #zwanger #haar 
#nadebevalling #borstvoeding #basis 
#blaas

Ondersteun jouw doel: 
#huid #haar #menstruatie  
#vruchtbaarheidvrouw #vruchtbaarheid-
man #stress #zwanger #nadebevalling 
#borstvoeding #overgang #basis



complex 
D-MANNOSE
•  Voor als je blaas ondersteuning 

kan gebruiken
•  D-Mannose, cranberry extract en 

berendruif in één tablet
•  En vitamine C ter ondersteuning 

van het immuunsysteem
•  Voor een goed milieu in de blaas 

en een goede vochthuishouding

Aangeraden combinatie 
Ovabalance D-Mannose 
combineert goed met Ovabalance 
Vitamin C. Vitamine C ondersteunt 
de werking van D-Mannose 
en helpt het immuunsysteem. 
Vandaar dat vitamine C ook aan 
het complex is toegevoegd. Maar 
voor extra ondersteuning is 1000 
mg extra vitamine C per dag 
aanbevolen.  

Ondersteun jouw doel: 
#blaas

N-Acetyl-L-Cysteïne
NAC 
•  NAC is een afgeleide van het 

zwavelhoudend aminozuur 
cysteïne

•  Het is een voorloper van de 
lichaamseigen stof glutathion

•  Wordt veel gebruikt door 
vrouwen met endometriose 

Aangeraden combinatie 
Ovabalance NAC is een goede 
combinatie met Ovabalance DIM 
omdat het de opname van DIM 
verbeterd.
NAC wordt ook veel gecombineerd 
met Ovabalance Inositol complex 
40:1 poeder. Dit is een complex 
dat bestaat uit een combinatie 
van myo-inositol en DCI in een 40:1 
verhouding, met l-arginine. 

Ondersteun jouw doel: 
#vruchtbaarheidvrouw #menstruatie 
#vruchtbaarheidman
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Ovabalance Herbal Tea Blends
 
Ovabalance heeft theemixen ontwikkeld die bestaan uit de beste 
biologische kruiden. Deze zijn bedoeld voor verschillende fases in 
het leven van een vrouw.  
Het vrouwenlichaam kan namelijk soms wel wat extra 
ondersteuning gebruiken. Er zijn 5 verschillende losse kruidenthee 
blends waar je zelf een heerlijke kop thee mee kunt zetten.  

FEMALEBALANCE
Deze natuurlijke kruidenmix thee is speciaal ontworpen om je vrouwelijke cyclus 
te ondersteunen. 
•  Ondersteunt je natuurlijke hormoonbalans
•  Met onder andere kaneel, gember en vrouwenmantel

MENOPAUSECOMFORT 
Een natuurlijk kruidenmix speciaal samengesteld voor vrouwen in de overgang  
en de periode hiervoor.
•  Ondersteunt je lichaam tijdens de overgang
• Met o.a. salie draagt bij aan een comfortabel gevoel tijdens de overgang

PERIODPOWER 
Deze natuurlijk kruidenthee is speciaal samengesteld om vrouwen te 
ondersteunen tijdens hun menstruatie.
•  Ondersteuning tijdens de menstruatie
•  Op basis van kruiden, waaronder kamille, duizendblad en frambozenblad
 

PREGNANCYSUPPORT
Deze biologische kruidenmix thee is speciaal samengesteld voor de behoeften 
van de zwangere vrouw.
•  Ondersteunt tijdens je zwangerschap
•  Draagt bij aan een energiek gevoel, ontspanning en de vochthuishouding

MOTHERMOMENTS  
Speciaal samengesteld voor na de bevalling en voor vrouwen die  
borstvoeding geven.
•  Borstvoedingsthee vrij van anijs en venkel
•  Ondersteunt het herstel na de bevalling met o.a. framboosblad,  

brandnetel, vrouwenmantel, alfalfa



balancepoints  
BalancePoints sparen
Met een account spaar je automatisch voor leuke kortingen, gratis producten en 
mooie cadeaus.

Punten inwisselen
Bepaal zelf wanneer je je BalancePoints inwisselt en of je kiest voor een gratis 
product, korting of geen verzendkosten.

Ook BalancePoints sparen met OvaRepeat
Voor elke euro die je besteedt ontvang je ook bij een OvaRepeat abonnement 
BalancePoints.
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ovarepeat 
Makkelijk supplementen bestellen tegen de allerlaagste prijs? Kies dan voor 
OvaRepeat. Een flexibel vitamine abonnement waardoor je er nooit meer  
te laat achter komt dat je supplementen op zijn! 

Jij bepaalt zelf welke producten en hoe vaak er geleverd wordt. Je kunt je 
bestelling altijd makkelijk aanpassen en de levering uitstellen of stoppen. 

Profiteer met OvaRepeat
•  Ontvang 10% extra korting op je bestelling
•  Stel elke levering zelf samen
•  Stop, pauzeer of stel je leveringen gemakkelijk uit
•  Als eerste op de hoogte van nieuwe producten 
•  Spaar automatisch BalancePoints voor leuke extra’s
•  Leveringsschema elke 1, 2 of 3 maanden

Altijd op tijd je supplementen in huis

Altijd 10% extra korting 

Automatisch BalancePoints sparen
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it’s all  
about  
balance

Bardesiuslaan 9 
1851 DZ Heiloo | The Netherlands

@ovabalance 
#madeforyou
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